LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius tel. (8 5) 231 4139, faks. (8 5) 279 1033, el. p. centras@genocid.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191428780

Pagal adresatų sąrašą

2022-0

-

Nr.
DĖL KVIETIMO PAREIKŠTI PALAIKYMĄ UKRAINAI SIMBOLINIU VEIKSMU
2022-04-23, ŠEŠTADIENĮ, 11 VAL. TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKE
Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso bendruomenė 2022 m. balandžio 23 d.,
šeštadienį, 11.00 val. Tuskulėnų rimties parke kartu su partneriais Vilniaus miesto savivaldybe ir
Žirmūnų seniūnija, taip pat rėmėjais UAB „Sėklos“ ir UAB „Stebulė“ organizuoja Ukrainos
palaikymo projektą „Saulėgrąža“.
Projekto tikslas – sukurti ir įgyventi istorinės atminties simbolinį veiksmą, kuris:
-

leistų muziejaus veiklų kontekste minėti Ukrainos ginkluotą ir pilietinį pasipriešinimą,
karo netektis ir pergalę jame;

-

sudarytų galimybę sutelkti nuo karo į Lietuvą pabėgusius ukrainiečius su vietinėmis
bendruomenėmis.

Jurginių dieną vietinės bendruomenės (gyventojų, moksleivių, ukrainiečių ir pan.)
kviečiamos atvykti į Tuskulėnų rimties parką ir pasėti saulėgrąžas, lysvėje įsmeigiant pažymėjimo
ženklą – Ukrainos vėliavėlę.
Pažymėtina, kad šiuo veiksmu siekiama simboliškai perduoti viltingą žinutę apie tikėjimą
ukrainiečių pergale, jų laisvės kova. Taip pat tikimasi sėjimą kartoti kasmet įvairiose
miesto/Lietuvos erdvėse, įprasminant 2022 m. Putino režimo pradėto karo netektis.
Renginys skirtas įvairaus amžiaus moksleiviams. Gali dalyvauti ir šeimos nariai. Dalyvius
priemonėmis aprūpins organizatoriai. Taip pat dalyviams bus duota sėklų, kurias galės pasėti ir
auginti namuose. Negalintiems dalyvauti projekto pradžios dieną, saulėgrąžų sėklos Tuskulėnų
rimties parko memorialiniame komplekse bus dalinamos iki Europos muziejų nakties gegužės 14 d.

Siekdamas paskatinti dalyvauti mokinius ir mokytojus projekte „Saulėgrąža“, Tuskulėnų
memorialas siūlo nemokamą ekskursiją su gidu iki 20 asmenų (mokytojų su šeimos nariais) grupei
jų pasirinktą dieną, jeigu 2022 m. balandžio 23-ąją Ukrainos palaikymo projekte ugdymo įstaigai
atstovautų ne mažiau kaip 10 mokinių su lydinčiais asmenimis.
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adresu:

eskspozicija.tuskulenai@genocid.lt arba tel. nr. 8 646 45949.
Pridedama: Kvietimas, 1 lapas
Sutikimas dėl dalyvių fotografavimo (užpildytą dėl visos grupės grąžinti
registruojantis), 1 lapas.
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